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ABSTRAKSI 

Sampai saat ini, sudah banyak digunakan fingerprint sebagai alat absensi. Oleh karena 

itu dibutuhkan sebuah penelitian yang dapat mempermudah seseorang dalam mengidentifikasi 

sidik jari. Untuk mempermudah dibutuhkan teknik atau metode yang dapat mengenali 

citra/gambar sidik jari dan akan mengidentifikasi pemilik sidik jari. 

 Proses pengenalan sidik jari dimulai dari akuisisi data citra, pengolahan gambar, dan 

dekomposisi proses dengan transformasi wavelet. Transformasi wavelet menguunakan citra 

yang ditangkap oleh fingerprint reader yang menghasilkan gambar citra, kemudian dilakukan 

perhitungan energi dari setiap sidik jari dari dekomposisi wavelet yang sudah dihitung dan 

akan disimpan dalam database. Proses selanjutnya citra sidik jari yang ditangkap fingerprint 

reader akan dicocokkan dengan citra yang ada pada database. Hasil dari identifikasi sidik jari 

diambil dari perbandingan vektor ciri masukan dengan vektor ciri basis data yang diambil dari 

jarak Euclidian paling kecil.  

 Penelitian dilakukan dengan menggunakan transformasi wavelet yaitu wavelet haar. 

Uji coba menggunakan 40 gambar sidikjari dari 10 responden, masing-masing responden 

mempunyai 4 citra sidikjari yang telah disimpan dan tiga kali melakukan absensi. Setelah 

dilakukan pengujian metode transformasi wavelet dengan menggunakan wavelet haar 

menunjukan hasil tingkat kebenaran yaitu sekitar 80%. 

  

Kata kunci: wavelet, sidikjari, absensi, jarak Euclidean 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Meskipun citra sidik jari memiliki 

tingkat keunikan yang tinggi namun 

terkadang memiliki beberapa masalah 

ataupun kendala yaitu tingkat error yang 

tinggi yang kadang tidak bisa membaca 

sidik jari sesorang selain itu juga tingkat 

kemiripan sidik jari mungkin terjadi 

walapun sangat kecil kemungkinannya 

yang menyebabkan salah dalam 

pengenalan identitas. Untuk itu diperlukan 

sistem yang dapat mengenali sebuah pola 

sidik jari. Dan salah satu dari metode yang 



 

 

ada yaitu dengan alihragam wavelet dan 

jarak Euclidean. 

Penelitian dilakukan dengan 

transformasi wavelet dan jarak Euclidian 

sebagai penghitungnya. Perangkat lunak 

pencarian pola sidik jari  ini dibuat dengan 

Delphi 2010 dan database MySQL. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah 

mengenali citra sidik jari dengan 

menggunakan transformasi wavelet dan 

jarak Euclidean. 

1.3 Batasan Masalah  

Agar masalah yang ditulis dalam 

Tugas Akhir ini tidak menyimpang dan 

tidak terlalu luas dari topik yaitu: 

1. Pengenalan sidik jari hanya 

digunakan untuk sidik jari ibu jari 

dan jari telunjuk tangan kanan. 

2. Pengenalan pola sidik jari hanya 

dilakukan dalam posisi tegak 

terhadap alat pemindai sidik jari. 

3. Pola sidik jari yang diidentifikasi 

adalah pola-pola sidikjari dalam 

keadaan bersih dan normal. 

4. Citra yang diolah merupakan citra 

aras keabuan dengan 256 derajat 

keabuan. 

5. Metode yang digunakan adalah 

menggunakan alihragam wavelet 

dan jarak Euclidean 

6. Bahasa pemrograman yang 

digunakan adalah Delphi 2010. 

II. Tinjauan Pustaka 

2.1 Dasar Teori  

2.1.1 Wavelet 

Wavelet adalah sebuah gelombang 

yang memiliki durasi terbatas dan rata-rata 

nilai yang dimiliki adalah 0. Wavelet 

mempunyai bermacam-macam jenis 

diantaranya: 

a. Wavelet Haar 

Wavelet Haar adalah wavelet yang 

paling tua dan sederhana. Panjang tapis 

wavelet Haar adalah 2. 

b. Wavelet Daubechies. 

Wavelet daubechies memiliki nama 

pendek db, dan untuk orde N dituliskan 

dengan dbN. Untuk orde N = 1 disebut 

juga Haar, N = 2…..N = 45. Panjang 

wavelet Daubechies adalah 2N. 

c. Wavelet Symlet 

Wavelet Symlet memilki nama 

pendek sym, untuk ordse N ditulis 

dengan symN. Wavelet Symlet memiliki 

orde N=2….,45. Panjang tapis untuk 

wavelet Symlet adalah 2N. Misal sym10 

memliki panjang tapis 20 

d. Wavelet Coiflet 

Wavelet Coiflet memiliki nama 

pendek Coif, untuk orde N dituliskan 

dengan CoifN. Wavelet Coiflet memiliki 

orde N = 1……5. (Gunar Hendarko : 

2010) 

 

 



 

 

2.1.2 Jarak Euclidean  

Jarak Euclidean digunakan untuk 

klasifikasi atau identifikasi suatu vektor 

ciri yang dimasukan dengan ciri pada basis 

data yang ada. Jarak Euclidean ditentukan 

dengan rumus sebagai berikut: 

…..(1) 

Dengan: 

 

 

 

 n = jumlah vektor ciri 

Pengenalan diperoleh dengan cara 

emnghitung jarak terdekat, yaitu nilai 

Euclidean yang paling kecil. 

III. Metode Penelitian  

3.1 Alat dan Bahan 

3.1.1  Kebutuhan Perangkat Keras 

Untuk perangkat keras dibutuhkan adalah: 

1. Satu unit komputer dengan spesifikasi 

yang direkomendasikan sebagai 

berikut: 

a. Komputer Pentium IV Dual Core 

2.0 GHz 

b. Memory1 GB 

c. VGA 256 MB (PCI Expres dengan 

double port VGA) 

d. Harddisksisa space 1 GB 

e. Resolusi monitor 1024 x 768 pixel 

2. U are U 4500B Fingerprint reader . 

3. Layar LED 14” dan keyboard muneric 

USB untuk display ke user. 

4. PrinterDeksjet. 

5. Stabilizer500 VA. 

6. UPS 350 VA. 

3.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Untuk perangkat lunak dibutuhkan adalah: 

1. Windows XP Profesional. 

2. WebServer dan DatabaseServer 

(XAMPP). 

3.2 Alur Penelitian  

Diagram alir untuk perancangan sistem 

yaitu : 

 

Gambar 1. Diagram Alir Sistem 

Proses nomor 1 pengolahan data, 

dimulai dengan petugas administrator 

mendaftarkan biodata dan sidik jari setiap 



 

 

guru karyawan, serta memasukan jadwal. 

Proses nomor 2 absensi, guru karyawan 

melakukan absensi, kemudian data 

dicocokan dengan biodata guru karyawan 

serta jadwal kehadiran yang ada dalam 

database. Proses nomor 3 pengolahan 

laporan, hasil proses absensi yang terlah 

dilakukan dalam 1 bulan kemudian 

menghasilkan laporan kehadiran, baik 

untuk pegawai, tata usaha dan kepala 

dinas. 

3.3 Tahapan proses pengenalan sidik 

jari 

3.3.1 Pengambilan Citra  

Pengambilan citra sidikjari 

menggunakan alat pemindai khusus 

sidikjari. Alat pemindai yang digunakan 

yaiu U are U fingerprint reader 4500B. 

3.3.2 Proses thresholding 

Pada proses thresholding citra yang 

sudah di grayscale akan diubah hasilnya 

menjadi threshold. Proses thresholding itu 

sendiri adalah proses pengubahan citra 

grayscale/keabuan menjadi citra dengan 

warna biner saja yaitu hitam dan putih saja. 

3.3.3 Perhitungan Haar Wavelet 

Pada tahap ini dekomposisi citra 

dihitung dengan menggunakan haar 

wavelet. Citra yang sudah melalui proses 

threshold akan dihitung nilainya. 

3.3.4 Ekstraksi Ciri  

Ekstraksi ciri dilakukan bertujuan 

untuk mendapatkan nilai yang merupakan 

nilai dari citra sidikjari yang diambil. 

Ektraksi ciri didapatkan dari perhitungan 

wavelet. 

3.3.5 Perhitungan Jarak Euclidean  

Pencocokan sidikjari didasarkan 

perhitungan jarak Euclidean antara citra 

inputan dengan citra yang ada dalam 

database .Rumus jarak Euclidean yaitu  

……(2) 

Dengan : 

 

 

 

n = jumlah vektor ciri 

 Pengenalan diperoleh dengan cara 

menghitung jarak terdekat yaitu jarak 

Euclidean yang paling kecil atau sedikit. 

IV. Implementasi dan Pembahasan 

Sistem 

4.1 Pengujian Sistem  

4.1.1 Proses pengenalan sampai citra 

sidikjari diketahui 

1. Proses pengolahan awal citra 

sidikjari 

Proses ini dimulai dari sidikjari di 

capture, kemudian dilakukan resize 

kemudian diubah menjadi grayscale 

kemudian di threshold. 

 



 

 

2. Hasil Threshold 

 

Gambar 2. Hasil dari proses Threshold 

3. Perhitungan Wavelet Haar 

 

Gambar 3. Hasil perhitungan 

wavelet haar 

4. Proses perhitungan fingerprint test 

 

Gambar 4. Proses perhitungan fingerprint 

test 

5. Cari distance minimum antara 

image test dan image awal 

 

Gambar 5. Proses identifikasi dengan input 

fingerprint test image 

4.1.2 Akurasi 

Untuk mengetahui tingkat akurasi 

program absensi sidikjari dilakukan testing 

kepada karyawan yang berada disana 

dengan mengambil 10 karyawan/staff 



 

 

melalui 3 kali uji coba setiap staff, pada 

pengujian digunakan 40 citra sidik jari, jadi 

masing-masing responden memiliki 4 citra 

sidik jari yang sudah disimpan dalam 

database. Parameter yang dihitung dari 

pengujian ini adalah tingkat keberhasilan 

sistem mengidentifikasi suatu sidikjari. 

Rumus tingkat keberhasilan adalah  

     ..(3) 

Tabel 4.1 Pengujian fingerprint absen dan 

tingkat keberhasilan 

 

Jadi dengan uji coba yang dilakukan 

didapatkan hasil rata-rata presentase 

keseluruhan yaitu 80,062%. Ada beberapa 

faktor yang menyebabkan hasil kurang 

maksimal diantaranya : 

1. Masih terjadi kesalahan saat 

pengenalan citra sidikjari. 

2. Dari segi hardware saat mendeteksi 1 

orang dengan 3 kali uji coba 

menghasilkan image sidikjari yang 

berbeda-beda, padahal image inilah 

yang nantinya akan dijadikan untuk 

citra inputan pengenalan. Jika citra 

inputan berbeda dengan citra yang 

telah disimpan pada database maka 

hasilnya juga akan berbeda saat 

pengenalan citra. 

4.2 Hasil dan Pembahasan  

Aplikasi absensi sidik jari dengan 

menggunakan alihragam wavelet  dan 

jarak  Euclidean memiliki kelebihan dan 

kekurangan yaitu : 

1. Kelebihan : 

Kelebihan dari aplikasi ini antara lain  

a. Aplikasi ini dapat membantu 

dalam melakukan absensi 

pegawai di Dinas Pendidikan 

Kabupaten Wonogiri 

b. Aplikasi ini mampu menyimpan 

data yang besar tergantung yang 

dibutuhkan. 

c. Aplikasi ini mampu memberikan 

report atau laporan tentang 

absensi, jadwal, dan data 

pegawai. 

2. Kekurangan : 

Kekurangan aplikasi ini antara lain : 



 

 

a. Tingkat keakuratan aplikasi ini 

masih kurang dari 85% sesuai 

dengan uji coba tingkat akurasi 

yang telah dilakukan. 

b. Aplikasi sidikjari kadang masih 

mengalami kesalahan dalam 

pengenalan ketika mendeteksi 

citra sidik jari yang hampir 

sama. 

c. Aplikasi kurang mampu berjalan 

dengan baik. 

d. Pengambilan sidikjari memakan 

waktu yang cukup lama karena 

image yang didapatkan harus 

benar-benar pas dan sesuai. 

V. Penutup 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian yaitu : 

1. Berhasil dibuat aplikasi absensi 

sidik jari menggunakan alihragam 

wavelet dan jarak Euclidean. 

2. Metode identifikasi sidikjari 

dengan menggunakan alihragam 

wavelet dan jarak Euclidean 

ternyata menunjukan hasil yang 

cukup baik, ini dibuktikan dengan 

presentase mencapai 80% pada 

wavelet jenis Haar untuk 10 

responden dengan 4 citra uji untuk 

masing-masing 

3. Masih tingginya tingkat kesalahan 

dalam pengenalan juga dipengaruhi 

oleh hardware sebagai alat untuk 

mengambil citra sidikjari yang akan 

di proses. 

5.2 Saran 

Saran yang diberikan untuk aplikasi 

ini yaitu:  

1. Perlu dilakukan penelitian terhadap 

jenis wavelet lain selain jenis 

wavelet Haar yang telah digunakan 

kemudian dibandingkan untuk 

memperoleh jenis wavelet yang 

paling optimal. 

2. Metode jarak Euclidean dapat 

deganti dengan metode pengenalan 

lainnya misalnya menggunakan 

metode Jaringan Saraf Tiruan 

kemudian dilakukan perbandingan 

untuk mendapatkan hasil yang 

lebih baik. 

3. Perlu dilakukan pergantian alat 

pendeteksi sidik jari untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal 

dalam mendeteksi sidikjari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1] Hendarko, Gunar. 2010.”Identifikasi Citra Sidik Jari menggunakan Alihragam wavelet 

dan Jarak Euclidean”. Teknik Elektro Universitas Diponegoro. 

[2] Sutawijaya, Gedhe Pasek dan Bulkis Kanata. 2004.”Pengenalan Citra Sidik Jari Berbasis 

Transformasi Wavelet dan Jaringan Syaraf Tiruan”. Jurnal Teknik Elektro, volume 4, 46-

52 

[3] Putra, Dharma. 2009.”Pengolahan Citra Digital”. Yogyakarta : Andi. 

[4]  Elvayandri, 2001. ”Sistem Keamanan    Akses Menggunakan   Pola Sidikjari   Berbasis 

Jaringan  Saraf  Tiruan”.  Institut  Teknologi Bandung. Proposal Projek Akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIODATA PENULIS 

 

Nama   : Randi Gustama Putra 

Nim   : L200100076 

Tempat Lahir  : Wonogiri 

Tanggal Lahir  : 3 Agustus 1992 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Agama   : Islam 

Pendidikan  : S1 

Jurusan/Fakultas : Teknik Informatika / Komunikasi dan Informatika 

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Alamat Rumah : Dondong, Tambakmerang, Girimarto, Wonogiri  

No. HP  : 085728662332 

Email   : randi.gustama@yahoo.com 


